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…………………….......................
Miejscowość i data

Pieczęć Uczelni

Skierowanie na praktykę studencką
Niniejszym kieruję Panią/Pana:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….
Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………..
Rok studiów: ………………………………………………………………………………………………………
Wydział: ……………………………………………………………………………………………………………..
Kierunek: ………………………………………………………………………………………………………………
do Sądu Okręgowego w Krakowie celem zakwalifikowania Pani/Pana do odbycia miesięcznej praktyki
studenckiej realizowanej pod patronatem sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie lub w jednym
z podległych mu sądów rejonowych na terenie Krakowa na miesiąc …………………………… ………….. roku.
(miesiąc)

(rok)

Jednocześnie potwierdzam, że w/w studentka/student:
 została/został przeszkolona/przeszkolony w zakresie BHP, zgodnie z wymogami określonymi w §2
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpie‐
czeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dziennik Ustaw z 2007 roku, pozycja 897),
 została/został przeszkolona/przeszkolony w zakresie stosowania Ustawy o ochronie danych oso‐
bowych oraz Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 została/został zapoznana/zapoznany z Regulaminem1,
 jest ubezpieczona/ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres planowa‐
nej praktyki.

...................................................................
Pieczątka i podpis Opiekuna Praktyk

__________________________________________________________________________________

Oświadczenie studentki/studenta
 Stwierdzam, iż jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w myśl której za dane osobowe uważa się wszelkie
informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę miała/miał dostęp
w związku z odbywaniem praktyki studenckiej w Sądzie, oraz nie wykorzystywać tych danych osobowych w innych
celach, niż wykonanie zadań powierzonych mi w ramach odbywania praktyki.

1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patrona‐
tem sędziego (Adm.0210‐58/15/SO)

 Zobowiązuję się zachować w tajemnicy sposoby zabezpieczenia danych osobowych stosowane w Sądzie,
o ile nie są one powszechnie znane lub nie wynikają w sposób oczywisty z innych powszechnie znanych informacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż sposoby zabezpieczenia danych stosowane w Sądzie są tajemnicą przedsię‐
biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 po zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyję‐
temu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funk‐
cją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ogra‐
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, zobowiązuję się nie ujawniać nikomu oraz w żaden sposób
nie wykorzystywać informacji, z którymi zapoznam się w trakcie odbywania praktyki studenckiej, w innym celu,
niż wykonanie zadań powierzonych mi w ramach odbywania praktyki.
 potwierdzam, że zostałam/zostałem zapoznana/zapoznany z Regulaminem praktyk studenckich obowiązującym
w Sądzie i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania określonych w nim zasad.
 przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że nie przestrzeganie w/w zobowiązań może spowodować natychmiastowe
przerwanie praktyki, a także odpowiedzialność karną według obowiązujących przepisów prawa.

.............................................................
miejsce i data złożenia oświadczenia

…………………………….……………………..
Podpis składającego oświadczenie

